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 AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0258 

ALAN Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Kimya Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI 2A Grubu Elementleri 

MODÜLÜNTANIMI 

Bu modül magnezyum bileşiklerinin özelliklerini, 

magnezyumun, kalsiyumun özelliklerini ve kalsiyum 

bileşiklerinin özelliklerini inceleyebilme ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOŞUL  

YETERLİK 2A grubu elementlerini incelemek 

MODÜLÜN     AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında, 2A grubu elementlerinin 

özelliklerini inceleyebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Magnezyumun özelliklerini inceleyebileceksiniz. 

2. Magnezyum bileşiklerinin özelliklerini 

inceleyebileceksiniz. 

3. Kalsiyumun özelliklerini inceleyebileceksiniz. 

4.Kalsiyum bileşiklerinin özelliklerini 

inceleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM    

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Temel kimyasal işlemlerini yapmak için 

gerekli donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar, 

kütüphane, internet, bireysel öğrenme ortamları vb.  

Donanım: Atölyede, teknoloji sınıfı, internet, ilk 

yardım malzemeleri, sabun, personel dolabı, laboratuvar 

önlüğü, koruyucu malzemeler, lavabo, kâğıt havlu, personel 

odası, beher, fenol ftalein, Mg şeridi, pens, doygun Na2CO3 

çözeltisi, deney tüpü, doygun MgCl2 çözeltisi, doygun 

Ca(NO3)2 çözeltisi, H2SO4, sodyum tartarat, porselen 

kroze, parça mermer, kül fırını 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  

(çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, 

eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir 
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GİRİŞ 

Sevgili Öğrenci,  

 

Bu modülde periyodik sistemin 2A grubunu ve grubun metalleri olan toprak alkali 

metalleri tanıyacaksınız. Ayrıca hayatımızda önemli bir yeri olan magnezyum ve kalsiyum 

metallerinin bulunmasını, elde edilmesini, özelliklerini ve kullanılmasını öğreneceksiniz. 

Ayrıca bu metallerin bizim için önemli olan bileşiklerini tanıyacaksınız.  

 

Ülkemiz, yer altı ve yer üstü kaynakları ve doğal güzellikleriyle zengin bir ülkedir. 

Bilgili, çalışkan ve üretken gençlerin katılımı ile ülkemiz daha da zenginleşecektir. 

Uygulama faaliyetindeki işlemler sonucu ürettiğiniz kimyasal maddelerin, benzer yollarla 

sanayide de üretildiğini biliniz. Yaparak ve yaşayarak öğrenme, öğrenmenin başarılı ve 

kalıcı olmasını sağlar. Deneyleri ve işlemleri dikkatlice yapınız. Gözlemlerinizi yazınız. 

Deneylerdeki her bir ayrıntıyı dikkatlice gözlemleyiniz. Deneyler sırasında aklınıza takılan 

neden, niçin ve nasıl sorularının cevaplarını bulmaya çalışınız. Öğrenme faaliyetleriyle ilgili 

meraklarınızı arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşarak gideriniz. Bilgilerinizi artırınız.  

 

Ülkemizin çalışkan, deneyimli, başarılı ve işini severek yapan gençlere ihtiyacı vardır. 

Bu da sizlerin yaptığı çalışmalar ve deneylerle kendinizi yetiştirmeniz ve işinizi 

benimsemenizle olur. Yüce Atatürk’ün  "Gelişmek için çalışkan gençlere ihtiyacımız var." 

özdeyişine sahip çıkarak kendinizi yetiştirerek ülkemiz ve dünya için faydalı gençler olmanız 

dileğiyle… 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında magnezyumun özelliklerini kuralına uygun olarak 

inceleyebileceksiniz. 

 

 

 1A grubu elementleri ile 2A grubu elementleri arsındaki farkları araştırınız. 

 2A grubu elementlerinden radyoaktif olan Ra elementinin kullanım alanları 

nelerdir? Araştırınız. 

 Ca elementinin insan hayatındaki önemini araştırınız.  

 

1. 2A GRUBU ELEMENTLERİ 
 

1.1. Toprak alkali metaller 
 

Berilyum (Be), magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca), stronsiyum (Sr), baryum (Ba) ve 

radyum (Ra) elementlerinin oluşturduğu gruba 2A grubu denir.  

 

 

Tablo 1.1: Periyodik cetvel 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

AMAÇ 
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Grup elementlerinin genel görünümleri ya da kullanımları aşağıdaki gibidir. 

     

Berilyum                                       Magnezyum                                             Kalsiyum 

 

                        

Baryum                                          Stronsiyum                                                  Radyum  

Resim 1.1: 2A grubu elementlerinin genel görünümleri 

 

Toprak alkali metaller, periyodik çizelgenin 2A grubunda yer alan elementleri belirten 

kimya terimidir.  Berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumu içeren 

toprak alkali metallerin tepkime gücü, alkali metaller kadar olmasa da yüksektir. (Bu güç 

element ağırlaştıkça artar; sözgelimi baryum güvenlik açısından yağ içinde korunur.). 

Ametaller ve asitlerle hemen tepkimeye girerek, metalin +2 değerliğine eriştiği iyonik 

bileşikler verir. Berilyum, II. grubun en üstünde yer almakla birlikte yapısı grubun öbür 

elemanlarından önemli ölçüde farklı olduğundan toprak alkali metallerden sayılmaz. 

Radyum elementi ise grupta doğal radyoaktif element olarak bulunur. Bu özellik radyumun 

diğerlerinden ayrılmasına neden olur. 
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1.1.2. Genel Özellikleri 
 

2A grubu elementleri periyodik cetvelde S blokunun 2. sırasında yer alır. Grup 

komşusu olan 1A grubundan daha az aktifken 3A grubundan daha aktiftir. Grup 

elementlerinin son yörüngelerinde 2 (nS2) elektron bulunur. Bundan dolayı 2 elektron 

vererek kolayca soy gaz elektron düzenine ulaşır ve +2 değerlikli kararlı bileşikler oluşturur. 

Berilyum dışındaki grup elementleri bileşiklerinde iyonik yapılı bileşikler oluştururken 

berilyum genellikle kovalent yapılı bileşikler oluşturur. Bu da berilyumun toprak alkali 

metallerinden farklılık göstermesine neden olur. 

Grup elementlerinden berilyum ve bir ölçüde magnezyum grubun diğer 

elementlerinden farklılık gösterir. Kalsiyum, stronsiyum ve baryum birbirine benzer ve 

periyodik cetveldeki yerlerinden beklenen özellikleri gösterir. Benzer bir ilişki berilyum, 

magnezyum ve kalsiyum içinde söylenebilir. Berilyum grup içinde atom yarıçapı en küçük 

olan atomdur. Berilyum atomu +2 değerlikte iken çok küçük iyon yarıçaplı olması, oksit ve 

hidroksitlerinin amfoter özellikte olması ve metalin kovalent bağ yapmasını açıklar. 

Bu grup elementlerinin bazı özellikleri Tablo 1.2’de verilmiştir. 

 

Özellikler  

 
Be Mg Ca Sr Ba 

Atom numarası  4 12 20 38 56 

Atom kütlesi  9,01 24,31 40,08 87,62 137,34 

Elektron dizilişi  [He]2s2 [Ne]3s2 [Ar]4s2 [Kr]5s2 [Xe]6s2 

Erime noktası (°C)  1277 650 838 768 714 

Kaynama noktası (°C)  2270 1107 1440 1380 1670 

Özkütlesi (°C)  1,85 1,74 1,55 2,60 3,50 

Değerliği  +2 +2 +2 +2 +2 

İyon yarıçapı (A°)  0,90 1,36 1,74 1,91 1,98 

Atom yarıçapı (A°)  1,12 1,60 1,97 2,15 2,22 

Birinci iyonlaşma 

enerjisi (kcal/mol)  
215 176 141 131 120 



 

 6 

İkinci iyonlaşma 

enerjisi(kcal/mol) 
421 348 275 256 232 

Elektronegatifliği  1,5 1,2 1,0 1,0 0,9 

Erime ısısı(kcal/mol)  2,80 2,14 2,10 2,10 1,83 

Buharlaşma 

ısısı(kcal/mol)  
73,80 32,52 36,74 33,80 35,70 

Özgül ısısı(cal/g/°C)  0,45 0,25 0,15 0,18 0,07 

Elektrik iletkenliği 

(mikroohm-1)  
0,250 0,224 0,218 0,043 0,016 

Isı iletkenliği 

(cal/cm2/cm/°C/Sn)  
0,380 0,380 0,300 - - 

Standart indirgenme 

potansiyeli (volt) M+2/M  
1,85 -2,36 -2,87 2,89 2,91 

Atom hacmi(w/d)  

 
5,0 14,0 29,9 33,7 39 

Tablo 1.2: 2A grubu elementlerinin bazı özellikleri 

 

 1.1.2.1. Fiziksel Özellikleri 

 

  Grupta aşağıya inildikçe genel olarak elementlerin erime noktaları, kaynama 

noktası ve sertlikleri azalır. Örneğin berilyum çok sert bir metal iken baryum 

oldukça yumuşak bir metaldir. Bunun nedeni, grupta yukarıdan inildikçe atom 

yarıçapının artması bunun sonuncu olarak da bağlanma kuvvetinin azalmasıyla 

açıklanabilir. 

 Bu grup elementleri ısı ve elektriği çok iyi iletir. Tel ve levha hâline 

getirilebilir. 

 1.1.2.2. Kimyasal Özellikleri 
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  Bu grup elementleri, havadan kolaylıkla etkilenerek yüzeyleri bir oksit tabakası 

ile örtülerek matlaşır. Bu oksit tabakası, berilyum ve magnezyum için 

koruyucudur. Oksitlenme olayında ürün, metalin karbonat ve oksidinden başka 

hidroksit ve nitrürünü de içerir. 

 Grup elementleri havada ısıtıldıklarında parlak ışık gösterisi ile yanarak 

oksitlerini ve az miktarda nitrürlerini verir (M: Grup metali). 

 2M   +  O2   


  2 MO 

  Su ile tepkimeye girerek hidroksitlerini oluştururken hidrojen gazını açığa 

çıkarır. 

 M   +  2H2O   


  M(OH)2   +  H2 

  Grup metalleri, hidroklorik asit ve seyreltik sülfürik asitle tepkimeye girerek 

tuzlarını oluştururken hidrojen gazı açığa çıkarır. 

 M  +  2 HCl 


 MCl2 +  H2 

 M  +  H2SO4 


MSO4  +  H2 

  Grup metalleri, oksijen, azot, halojenler, kükürt, fosfor ve karbon ile uygun 

sıcaklıklarda tepkimeye girerek +2 değerlikli bileşiklerini oluşturur. 

 2M  +  O2 


 2MO  

 3M  +  N2 


 M3N2  

 M  +  Cl2 


 MCl2  

 M  +  S 


 MS 

  Grup metallerinden baryum, stronsiyum ve kalsiyum hidrojen gazı ile 

tepkimeye girerek hidrürlerini verir. 

 Ca + H2 


 CaH2 

 

1.2. Magnezyum 
 

1.2.1. Doğada Bulunuşu 
 

 Magnezyum doğada bileşikleri halinde bulunur. Yer kabuğunun yaklaşık % 

2,09’unu oluşturur. En önemli mineralleri karnalit (KCl.MgCl2. 6H2O), mağnezit (MgCO3), 

asbest (H4Mg3Si2O9), dolomit (MgCO3.CaCO3), talk veya sabun taşı (Mg3Si4O10 (OH)2)’dır. 

Magnezyum klorür ve sulfat bileşikleri suda kolayca çözünür, bu nedenle yer altı sularında 

bulunur ve suya sertlik verir. Sülfat ve klorürleri halinde deniz suyunda en çok bulunan 2. 

metaldir.  

 

1.2.2. Elde Edilme Yöntemleri 
 

Magnezyum değişik yöntemlerle değişik kaynaklardan elde edilebilir. Ancak bundan 

en önemlisi deniz suyundan elde edilmesidir. Bu yöntemde deniz suyundaki magnezyum 

iyonları, kalsiyum hidroksitle magnezyum hidroksit halinde çöktürülür. 

 

Mg
+2 

 +  Ca(OH)2       Mg(OH)2   +  Ca
+2
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Magnezyum hidroksit, hidroklorik asitte çözülür ve buharlaştırılırsa MgCl2. 6H2O 

kristalleri ayrılır.  

Mg(OH)2   +   2HCl   + 4 H2O     
  

MgCl2. 6H2O 

 

Bu kristaller ısıtılırsa suyunun çoğunu kaybederek MgCl2. 1/2H2O bileşimine 

dönüşür.  

MgCl2. 6H2O  ısı  MgCl2. 1/2H2O  + 11/2 H2O 

 

(Çok fazla ısıtılırsa hidroliz olur.) Bu bileşiğin elektrolizi ile magnezyum katotta 

ergimiş olarak toplanır. 

 

Magnezyum eldesinde kullanılan bir başka kaynak da magnezyum cevherleridir. Bu 

amaçla cevher önce ısıtılarak magnezyum okside dönüştürülür.  

 

MgCO3   
ısıMgO + CO2 

 

Daha sonra yüksek sıcaklıkta karbon veya silisyumla indirgenerek magnezyum 

buharlar elde edilir. Bu buharların soğutulması ile magnezyum yoğunlaştırılır. 

 

MgO  +  C          Mg  +  CO 

2MgO  +  Si      2Mg   +  SiO2 

 

Dolomit minerali kullanılması halinde en uygun indirgen % 75 silisyum ve % 25 

demir içeren toz halindeki ferrosilisyum alaşımıdır. Düşük basınçta ve 1200 
0
C’de 

magnezyum buharları kalsiyum ve demir silikat karışımından ayrılır. 

 

MgO. CaO   +   FeSi     Mg   +  (Ca,Fe)SiO2 

 

1.2.3. Özellikleri 
 

Magnezyum beyaz oldukça yumuşak, tel ve levha hâline getirilebilen bir metaldir. 

Nemli havada üzeri matlaşarak oksit tabakasıyla kaplanır. Havada ısıtıldığında parlak bir 

alevle yanar ve beyaz bir kül bırakarak magnezyum oksit ve magnezyum nitrür meydana 

gelir. Magnezyum, su buharı ve karbondioksit içinde de yanar. 

  

Mg   + H2O  


     MgO  +  H2 

 

2Mg  + CO2      


    2MgO  +  C 

 

Aktiflik sırasına göre magnezyumun soğuk suyla tepkimeye girerek suyu ayrıştırması 

beklenir ancak tepkime anında meydana gelen magnezyum hidroksit metal yüzeyini 

kapladığından daha fazla etkilenmeyi önler. Bu nedenle magnezyumun suyu ayrıştırması çok 
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zor olur. Nitrik asit dâhil seyreltik asitler ve hidroliz olduklarında asit veren tuzlar 

magnezyuma etki ederek hidrojen açığa çıkarır.  

 

Mg  +  2H+      


   Mg 2+ +  H2 

 

 Alkali bazlar magnezyuma etki etmez. Alkil halojenürler kuru magnezyumla organik 

kimyada çok önemli olan grignard bileşiklerini verir. 

 

Mg   +   R-X    
eter      R-MgX 

 

 A metallerle hızlı bir şekilde reaksiyona girer. Nemli ortamlarda halojenlerle 

MgX2 bileşiklerini oluşturur. Hidrojen ile 570 ºC ve 200 atm basınçta MgH2 (Magnezyum 

hidrür ) oluşturur.  

 

1.2.4. Kullanıldığı Yerler 
Magnezyum genel olarak hafif metal alaşımlarının yapılmasında kullanılır. Bu 

alaşımların en önemlileri; magnalyum (% 15 Mg, % 1,75 Cu, kalanı da Al), duralumin (% 

0,5 Mg, % 0,5 Mn, %3,5-5,5 Cu kalanı da Al), dowmetal (% 8,5 Al, % 0,15 Mn, % 2 Cu,% 1 

Cd,% 0,5 Zn, ve % 87,85 Mg) dir. Potasyumklorat ve baryum peroksit gibi yükseltgenlerle 

karıştırılmış Mg tozu fotoğrafçılıkta flaş yapımında ve havai fişek olarak kullanılır. 

 

Mg, bükülebilme, eğilebilme ve kolay şekil alabilme özellikleri nedeniyle uçak 

sanayide, valiz yapımında, fotoğrafçılıkta, optik malzemelerin yapımında, berilyum, 

zirkonyum, uranyum, titanyum eldesin de indirgen olarak kullanılır. Arabaların motor 

blokları, uçakların yakıt tankları ve iniş takımları Mg alaşımından yapılır. Bu alaşım % 90 

magnezyum, % 2-9 alüminyum, % 1-3 çinko ve % 0,2-1 mangan içermektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ   
Magnezyumun özelliklerini inceleyiniz. 

 Kullanılan araç  gereçler: Beher, fenol ftalein, Mg şeridi, pensYGULAMA AALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Beherin içine 25 ml saf su koyup 1-2 damla 

fenol ftalein indikatörü damlatınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 5 cm civarında Mg şeridi kesiniz. 

 

 Pensin yalıtkan olmasına dikkat 

ediniz. 

Mg şeridini pens ile tutarak yakınız. 

 

 Alev gözünüzü etkileyebilir. Çok 

uzun süre bakmayınız. 

 Atık külü beherin içine atınız.  Karıştırarak çözünmeyi sağlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Beherin içinde oluşan rengi gözlemleyiniz. 

           

 Kırmızı renk oluşan madde 

hakkında ne fikir verir. Tartışınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyiniz.              

 

 Kırılmalara karşı dikkatli olunuz. 

 Raporunuzu hazırlayınız. 

 

 Raporunuzu arkadaşlarınızla 

karşılaştırınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Laboratuvar önlüğünü giydiniz mi?   

2 
Beherin içine 25 ml saf su koyup 1-2 damla fenol ftalein 

indikatörü damlattınız mı? 

  

3 
5 cm civarında Mg şeridi kestiniz mi? 

  

4 
Mg şeridini pens ile tutarak yaktınız mı? 

  

5 
Atık külü beherin içine attınız mı? 

  

6 
Beherin içinde oluşan rengi gözlemlediniz mi? 

  

7 
Kullandığınız malzemeleri temizlediniz mi? 

  

8 
Raporunuzu yazdınız mı? 

  

 

DEĞERLENDİRME 

 

   Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Berilyumu grubun diğer elementlerinden ayıran en önemli özellik bileşiklerinde  

…………………..  …………….. oluşturmasıdır. 

2. 2A grubu elementleri 1A grubundan……………………… 3A grubundan 

…………...........   aktiftir. 

3. 2A grubu elementlerinin erime noktaları grupta yukardan aşağı inildikçe …………….. 

4. 2A grubu elementleri havada ısıtıldıklarında parlak bir alevle yanarak ………………. 

ve …………………. oluşturur. 

5. Magnezyum elementinin suya sertlik veren bileşiği ……………………… dır. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

6. 4,2 gram magnezyum karbonat ısıtıldıktan sonra saf karbon ile tepkimeye sokuluyor. 

Oluşan magnezyum kaç gramdır? 

A) 0,12    B) 0,24   C) 1,2   D) 2,4 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi magnezyumun kullanım alanlarından değildir? 

A) Röntgen çekimi      B) Fotoğrafçılık            

C) Uçak yakıt tankı     D) Havai fişek yapımı 

 

8. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi magnezyuma ait değildir? 

A)Oldukça yumuşaktır.   B) Havada ısıtılırsa parlak alevle yanar. 

C)Su buharı içerisinde yanar.  D) Açık havada tamamen oksitlenerek parçalanır. 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında magnezyum bileşiklerinin özelliklerini öğrenip 

bileşiklerle ilgili kuralına uygun olarak inceleme yapabileceksiniz. 

 

  

  Magnezyum bileşiklerinden insan hayatı için önemli olanları araştırınız. 

 Magnezyum klorür tuzu hangi özelliğinden dolayı kara yollarında buz çözücü 

olarak kullanılır? Araştırınız. 

 Magnezyumun doğada en çok bulunan bileşiğini araştırınız. 

2. MAGNEZYUM BİLEŞİKLERİ 
 

2.1. Magnezyum Hidroksit [Mg(OH)2] 
 

Magnezyum hidroksit teknik olarak magnezyum oksidin suda çözünmesiyle elde 

edilir. 

MgO + H2O         Mg(OH)2 

 

Ayrıca magnezyumun halojenli tuzlarının çözeltilerine bir baz çözeltisi eklenmesiyle 

de elde edilir. 

 

MgCl2 + 2NaOH          Mg(OH)2 + 2NaCl 

 

Magnezyum hidroksitin suyla karışımına magnezya sütü denir ve tıpta mide 

asitlerinin giderilmesinde kullanılır. Magnezyum hidroksit tozu, endüstride kullanılan 

tehlikeli olmayan alkali asidik atık suların nötralize edilmesinde kullanılır. 

 

2.2. Magnezyum Karbonat (MgCO3) 
 

 Tabiatta magnezit minerali hâlinde bulunur ve magnezyum elementi üretiminde 

kullanılan en önemli cevherdir. Bir magnezyum tuzu çözeltisine karbondioksitli ortamda, 

karbonat çözeltisi ya da bikarbonat çözeltisi eklenmesi ile elde edilir. 

Mg
+2 

+ CO3
2-

       2CO
       MgCO3 

 

Mg2+ + HCO3
-          MgCO3 + H+ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Magnezyum tuzu çözeltisine doğrudan karbonat çözeltisi eklenirse beyaz bir çökelek 

olan beyaz magnezyum karbonat çöker. 

 

Resim 1.1: Magnezyum karbonat çökeltisi 

 

4Mg
2+ 

+3CO3
2-

     2H O
     3MgCO3. Mg(OH)2. 3H2O 

 

Bu çökelek magnezyum alba olarak bilinir. Krem yapımında ve gümüş aynaların 

parlatılmasında kullanılır. 

 

Magnezyum karbonat suda zor çözünen bir çökelektir. Karbondioksitli ortamlarda ise 

kolayca çözünerek bikarbonat iyonlarını verir. 

 

MgCO3  +  H2O  + CO2          Mg
2+

  +  2HCO3
- 

 

Bu tepkime doğada kendiliğinden olur ve suya geçici sertlik verir. Sarkıt dikitlere ve 

bazı doğal oluşumlara neden olur. Magnezyum karbonat, ısı izolasyonunda, gıdalarda, 

kozmetiklerde, kauçuklarda, mürekkeplerde ve camda katkı maddesi olarak kullanılır. 

Ayrıca trisilikat tuzu gibi magnezyum karbonat da bir antiasittir. Mide – bağırsak 

ülserlerinde ilaç olarak faydalanılır 

 

2.3. Magnezyum Oksit (MgO) 
 

Magnezyumun oksijenli bileşiklerin başında gelir. Magnezya adıyla bilinir. Endüstride 

magnezit (MgCO3) mineralinin 800 - 900 
0
C ısıtılması ile elde edilir. 

 
0

800 C

3 2
MgCO MgO CO   

 

Bu sıcaklıkta mineral karbondioksitin çoğunu verir ve 100 gramında birkaç gram 

magnezyum karbonat içeren hafif bir toz oluşur. Bu ürün suda yavaşça çözünerek 

magnezyum hidroksiti verir. Isıtma işlemi 1400 
0
C dolayında yapılırsa yanma ürünü 

karbonat içermez ve daha yoğun bir tozdur. Bu ürün diğerinden farklı olarak su ile tepkime 
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vermez, ısıyı çok az iletir. Ergime noktasının çok yüksek oluşu nedeniyle (2000 
0
C) ateş 

tuğlaları ve krozelerin yapımında, bacaların içini kaplamada ve ısı yalıtıcısı olarak kullanılır. 

 

2.4. Magnezyum Sülfat (MgSO4) 
 

Kizerit denilen hidratlı bileşiği (MgSO4.H2O), tabiatta mineral olarak bulunur. Suni 

yolla üretilen magnezyum sülfat MgSO4.7H2O yapısındadır. 

 

Magnezyum sülfat, ince iğne gibi yapıları ile renksiz, kokusuz bir maddedir. Tadı 

biraz acı olup su gibi inorganik çözücüler içinde yüksek oranda çözünür. Oda sıcaklığında, 

bir litre su içinde yaklaşık 700 gram magnezyum sülfat çözünür. Gliserin ve alkol gibi 

organik çözücülerde kısmen çözünür. Magnezyum sülfatın susuz şekli higroskopiktir, 

kolayca havadan nem çekme eğilimi vardır. Bu özelliği nedeniyle, genellikle organik 

sentezlerde bir kurutma ajanı olarak kullanılır. Magnezyum sülfat sanayide, çimento ve 

gübre imalinde; boyacılıkta; eczacılıkta müshil olarak kullanılır. İlaç, dokuma, deterjan, 

kozmetik sanayilerinde ve tarımda kullanılmaktadır. İlaçlarda kullanımıyla yüksek kan 

basıncı ve kandaki magnezyum eksikliği kontrol edilebilmektedir. Susuz magnezyum sülfat, 

bazik çözücüler (amonyak, aminler), nitriller, klorlanmış hidrokarbonlar ve aseton gibi 

organik maddelerin ve bunların sulu çözeltilerinin kurutulmasında kullanılmaktadır. 

Magnezyum sülfat, gübre olarak çoğunlukla topraktaki magnezyum eksikliğini düzeltmek 

için kullanılır. Saksıdaki bitkilere ve magnezyuma ihtiyacı olan patates, gül ve domates gibi 

mahsullere uygulanır. Benzer amaçla toprağa eklenen diğer maddelere göre avantajı, yüksek 

çözünürlüğüdür. Magnezyum sülfat, yüksek konsantrasyonlarda banyo suyunun spesifik 

yoğunluğunu yükselttiği yerlerde, özellikle yüzdürme terapisinde bir banyo tuzu olarak 

kullanılır. Geleneksel olarak, magnezyum sülfat ayak ağrılarını hafifletmek amacıyla 

kullanılan ayak banyolarının hazırlanmasında kullanılır.Magnezyum sülfat, akustik enerjiyi 

ısı enerjisine dönüştürme yeteneğine sahiptir. Magnezyum, ses emiliminin başlıca 

sorumlusudur. Özellikle yüksek frekanslarda sesi etkiler.  

 

2.5. Magnezyum Klorür [MgCl2] 
 

Magnezyumun halojenli bileşiklerinin en önemlisidir. Deniz suyunda yüksek oranda 

bulunur. Genellikle MgCl2.6H2O kristalleri şeklindedir. Isıtılırsa suyunu kaybetmez, 

magnezyum hidroksiklorür vererek bozunur. 

 

HCl,ısı

2 2 2 2

ısı

2 2

ısı

2 4 2 2 4 2

ısı

2 4 2 4

MgCl .6H O MgCl 6H O

Mg Cl MgCl

MgCl .NH Cl.6H O MgCl .NH Cl 6H O

MgCl .NH Cl MgCl NH Cl

 

 

 

 

ısı

2 2 2
MgCl .6H O Mg(OH)Cl HCl 5H O  
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Susuz magnezyum klorür, sulu şeklinin HCl akımında ısıtılmasıyla, magnezyumun 

klor gazı içinde yakılmasıyla, 
2 4 2

MgCl .NH Cl.6H O  çift tuzunun dikkatle ısıtılması ile 

elde edilir. 

 

HCl,ısı

2 2 2 2

ısı

2 2

ısı

2 4 2 2 4 2

ısı

2 4 2 4

MgCl .6H O MgCl 6H O

Mg Cl MgCl

MgCl .NH Cl.6H O MgCl .NH Cl 6H O

MgCl .NH Cl MgCl NH Cl

 

 

 

 

 

 

Magnezyum klorür çimento yapımında, delme ve öğütme çarklarında, kimyasal 

üretimde toz bağlamada, metalik magnezyum üretiminde, tekstil ve kâğıt üretiminde katkı 

olarak, dezenfektan yapımında, yangın söndürücüler ve seramiklerde kullanılır. 

Karayollarında buzlanma engelleyici, madencilik, yağ ve gaz endüstrisinde ajan olarak 

kullanılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Magnezyum bileşiklerinin özelliklerini inceleyiniz. 

Kullanılan araç  gereçler: Doygun Na2CO3 çözeltisi, deney tüpü, doygun MgCl2 

çözeltisi 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Temiz bir deney tüpünün içine doygun 

magnezyum klorür çözeltisi alınız. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Doygun sodyum karbonat çözeltisinden 

çökelek oluşuncaya kadar ilave ediniz. 

  

 Hazırladığınız çözeltilerin doygun 

olmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Oluşan beyaz çökeleği gözlemleyiniz. 

 
 

 

 Çözeltilerin tamamen karışmasını 

sağlayınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 

 Dikkatli çalışınız. Atık maddelerin 

tamamen temizlenmesini sağlayınız. 

 Raporunuzu yazınız. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? 
  

2.Temiz bir deney tüpünün içine doygun magnezyum klorür çözeltisi 

aldınız mı? 
  

3.Doygun sodyum karbonat çözeltisinden çökelek oluşuncaya kadar 

ilave ettiniz mi? 
  

4.Oluşan beyaz çökeleği gözlemlediniz mi? 
  

5.Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi? 
  

6.Raporunuzu teslim ettiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 21 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Magnezyumun krem yapımında kullanılan, sarkıt ve dikitlerin oluşumunda etkili olan 

bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mg(OH)2  B) MgSO4   C) MgCO3  D) Mg(NO3) 

2. Magnezit mineralinin 800- 900 0C sıcaklıklarda ısıtılması ile elde edilen magnezyum 

bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mg(OH)2   B) MgCO3    C) MgSO4   D) MgO 

 

3. Magnezyumun nem çekici olarak kullanılan sanayide çimento ve gübre yapımının 

temel hammaddesi olarak kullanılan bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) MgSO4   B) MgO   C) MgCO3   D)MgCl2 

4. Magnezyum klorürün serbest olarak bulunuş şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) MgCl2 B) MgCl2.6H2O  C) MgCl2NH4Cl D) MgCl2MgCO3 

 

5. Tıpta mide asidini almak amacı ile kullanılan magnezyum bileşiği hangisidir? 

A) MgO                   B) Mg(OH)2   C) MgSO4   D) MgCl2 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

 Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

ĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kalsiyumun özelliklerini kuralına uygun olarak 

inceleyebileceksiniz. 

 

 

 Kalsiyumun insan hayatı için önemini araştırınız. 

 Vücudumuzda kalsiyum hangi organlarda bulunur, araştırınız. 

 Kalsiyum elementinin doğada bulunuş şekillerini araştırınız. 

 

3. KALSİYUM 
 

3.1. Doğada Bulunuşu 
 

Kalsiyum tabiatta bileşikleri hâlde bulunur. Yer kabuğunun % 3,63’ünü oluşturur. En 

çok bulunan bileşiği kalsiyum karbonattır(CaCO3). (Kireç taşı, kalsit, mermer, tebeşir ve 

aragonit kristal yapıları farklı kalsiyum karbonat mineralleridir.) Diğer önemli bileşikleri: 

alçı taşı (Jips) [CaSO4.2H2O], apatit [Ca5 (PO4)3F], dolomit [MgCO3. CaCO3] ve 

fluorittir [CaF2]. 

 

3.2. Elde Edilme Yöntemleri 
 

Kalsiyumun en önemli elde ediliş yöntemi, ergimiş kalsiyum klorürün elektrolizidir. 

Kalsiyum klorürün ergime sıcaklığını düşürmek için kalsiyum klorür tuzuna bir miktar 

kalsiyum florür katılır. Karışım anot görevi gören bir grafit pota içersinde ergitilir. Karışıma 

batırılmış demir çubuk katot görevi yapar. Şekil 2.1’de görüldüğü gibi kalsiyum katotta 

serbest hâle geçer ve oradan alınır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.1: Kalsiyumun elektroliz ile elde edilmesi 

 

3.3. Özellikleri 
 

  Kalsiyum, gri-beyaz renkte, gümüş gibi parlak orta sertlikte bir metaldir. 

Havada bırakıldığında üzeri beyazımsı bir tozla kaplanır. Bu toz kalsiyum 

hidroksit [ Ca(OH)2]  ve bir miktar kalsiyum nitrürden (Ca3N2 ) meydana gelir. 

 

  Kalsiyum havada yandığında kalsiyum oksit ve az miktarda da kalsiyum nitrür 

verir. 

 

2 Ca + O2   2 CaO 

 

3 Ca + N2   Ca3N2 

 

  Kalsiyum suya etki ederek hidroksitini oluştururken hidrojen gazı açığa çıkarır. 

 

Ca + 2 H2O   Ca(OH)2 + H2 

 

  Klor gazı içinde ısıtıldığında kalsiyum klorür tuzu oluşur. 

Ca + Cl2   CaCl2 
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3.4. Kullanıldığı Yerler 
 

Kalsiyumun kullanım alanı oldukça fazladır. Bazı organik çözücülerin suyunu almada 

metalürjide erimiş metaller içindeki gazları almada alüminyum alaşımlarını sertleştirmede ve 

silisyumla olan alaşımlı çelik yapımında kullanılır. Bazı metallerin elde edilmesinde de 

kullanılır. Örneğin uranyum tetraflorürden uranyum elde edilmesinde kullanılır. 

 

UF4 + 2Ca   U + 2CaF2 

 

Vücudun kemik kısımları ile dişlerin oluşumu ve sağlığı için belirli miktarda kalsiyum 

bileşiklerine ihtiyaç vardır. Vücut çatısını oluşturan iskelet, büyük ölçüde kalsiyum 

bileşiklerinden yapılmıştır. 

 

Vücudun kalsiyum ihtiyacı süt ve peynir gibi gıda maddeleri ile sağlanır. İnsan 

kanında da belirli bir oranda da kalsiyum vardır. Dolaşım ve sinir sistemi içinde kalsiyuma 

ihtiyaç vardır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Kalsiyumun özelliklerini inceleyiniz. 

Kullanılan araç gereçler: Deney tüpü, doygun Ca(NO3)2 çözeltisi, H2SO4, sodyum tartarat 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Deney tüpünün içine 2 ml doygun 

Ca(NO3)2 çözeltisi alınız. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Üzerine 1-2 damla 2 molar H2SO4 

çözeltisi ekleyiniz.   

 

  Asitle çalışırken eldiven kullanınız ve 

üzerinize sıçratmamaya dikkat ediniz. 

 Oluşan beyaz çökeleği sodyum tartarat 

çözeltisinde çözünüz.  

 

 Çözünmenin tamamlanmasını 

sağlayınız. 

 Bir gece bekletiniz. 

 Karanlık ortamda ve kapalı bir 

beherde bekletiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Oluşan kristalleri gözlemleyiniz. 

 

 Oluşan kristali diğer kalsiyum 

bileşiklerinin kristalleri ile 

karşılaştırınız. 

 Kullandığınız malzemeleri 

temizleyerek teslim ediniz. 

    

 Dikkatli çalışınız.  

 Atık maddelerin tamamen 

temizlenmesini sağlayınız. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Deney tüpünün içine 2 ml doygun Ca(NO3)2 çözeltisi aldınız mı?   

3. Üzerine 1-2 damla 2 molar H2SO4 çözeltisi eklediniz mi?   

4. Oluşan beyaz çökeleği sodyum tartarat çözeltisinde çözdünüz mü?   

5. Bir gece beklettiniz mi?   

6. Oluşan kristalleri gözlemlediniz mi?   

7. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

8. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Kalsiyumun doğada en çok bulunan bileşiği ……………………… dır. 

2. Kalsiyum elementi havada yandığında CaO ile bir miktar …………… oluşur. 

3. Kalsiyum insan vücudunda en fazla …………………………… yapısında bulunur. 

         Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kalsiyumun kullanım alanlarından değildir? 

A) Bazı metallerin saflaştırılması  B) Alüminyum alaşımlarının sertleştirilmesi  

C) Isıya dayanıklı fırın yapımında             D) Organik çözücülerin suyunu almada 

 

5. Ergimiş kalsiyum klorürden 8 gram saf kalsiyum elde etmek için kaç gram CaCl2 

kullanılmalıdır? (Ca:40       Cl:35,5) 

A) 11,1  B) 22,2   C) 33,3   D) 5,2 

6.  20 gram kalsiyum su ile tepkimeye girdiğinde açığa çıkan H2 gazı normal şartlar altında 

8,96 l’dir. Buna göre kalsiyumun saflık yüzdesi nedir? 

A) 60   B) 70    C) 75   D) 80 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kalsiyum bileşiklerinin özelliklerini kuralına uygun 

olarak inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kalsiyumun günlük hayatta çok kullanılan bileşiklerini araştırınız. 

 Kalsiyum karbonattan sönmüş kireç eldesi yöntemini araştırınız. 

 Kalsiyumun hangi bileşikleri insan sağlığı açısından önemlidir? Araştırınız. 

 

4.  BİLEŞİKLERİ 
 

4.1. Kalsiyum Hidroksit [Ca(OH)2] 
 

Sönmemiş kirece (CaO) su eklenmesi ile elde edilir. Sönmüş kireç de denir. Beyaz bir 

tozdur. Suda az çözünür. Su ile hamurumsu bir görünüm oluşturur. Çözeltisi kuvvetli bir 

bazdır. Sudaki doymuş çözeltisine kireç sütü denir. 

    

CaCO3     
0800 900 C      CaO + CO2 

 

CaO + H2O       Ca(OH)2 

 

Kalsiyum hidroksitin endüstride kullanım alanı oldukça geniştir. Bunlar arasında; 

asidik gazların uzaklaştırılmasında amonyum klorürden amonyak elde edilmesinde kireç sütü 

badana yapımında kullanılır. Kum, su ve sönmüş kireç karıştırılarak harç yapımında 

kullanılır.  

 

4.2. Kalsiyum Karbonat [CaCO3] 
 

Kalsiyumun doğada en bol bulunan bileşiğidir. Kalsit ve aragonit olmak üzere iki 

farklı kristal şekli vardır. Kalsit çok bulunanı olup kireç taşı, tebeşir, yumurta kabuğu ve bazı 

kabuklu deniz hayvanlarının kabukları gibi değişik maddelerde bulunur. Kalsiyum karbonat 

saf suda çok az, karbon dioksit içeren sularda kısmen çözünür. 

 

CaCO3  +  CO2  +  H2O   Ca(HCO3)2 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Isıtılırsa karbondioksit vererek bozunur ve sönmemiş kireç oluşur. 

 

CaCO3   CaO  +  CO2 

 

Kalsiyum karbonat asitlerle tepkimeye girerek karbondioksit gazı açığa çıkarır. 

 

CaCO3  +  2HCl   CaCl2  +  H2O  +  CO2 

 

Kalsiyum karbonat, sanayide, mermer, tebeşir ve kireç taşı gibi farklı malzemelerin 

üretiminde yoğun olarak kullanılır. Aynı şekilde boya malzemelerinin üretilmesinde de bu 

bileşikten yararlanılır. PVC üretiminde de kullanılan kalsiyum karbonat, seramik yapımında 

yararlanılan bir moleküldür. Tıp alanında, genellikle böbrek fonksiyonunu kaybetmiş 

kandaki fosforu idrar yolu ile atamayan kronik böbrek yetersizliği durumlarında, 

besinlerdeki fosforu bağlamasında fosfatlı bileşiklerin dengelenmesinde kullanılır.  Gıda 

alanında ise E170 adıyla katkı maddesi şeklinde ve soya sütünde kullanılır. Son yıllarda 

çevresel dengenin sağlanmasında kalsiyum karbonatın önemli bir yere sahip olduğu 

görülmüştür.  

 

4.3. Kalsiyum Oksit (CaO) 
 

Sönmemiş kireç denilen kalsiyum oksit, kalsiyum karbonatın 800-900 °C dolayında 

ısıtılması ile elde edilir. 

 

CaCO3   CaO + CO2 

 

Kalsiyum oksit, beyaz amorf yapıda bir katıdır. Yüksek sıcaklıkta ısıtıldığında parlak 

bir ışık verir. Buna kireç ışığı denir. Su ile şiddetle ve ısı vererek tepkime verir. Bu işleme 

kirecin söndürülmesi denir. 

 

CaO + H2O   Ca(OH)2 + 15,5 kcal 

 

Kalsiyum oksit çok yüksek sıcaklıklarda (ark sıcaklığı hariç) bile erimez ve 

buharlaşmaz. Gaz hâlindeki ametal oksitleri ile birleşerek tuzları oluşturur. 

 

CaO+ SO3   CaSO4 

 

Katı ametal oksitleri ile yüksek sıcaklıkta tepkimeye girerek tuzlarını oluşturur. 

 

3CaO + P2O5   Ca3(PO4)2 

 

Kalsiyum oksit kuvvetli bir nem çekicidir, laboratuvarlarda nem çekici olarak 

kullanılır 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mermer
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tebe%C5%9Fir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kire%C3%A7_ta%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/PVC
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C4%B1p
http://tr.wikipedia.org/wiki/Soya
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4.4. Kalsiyum Sülfat (CaSO4) 
 

Kalsiyum sülfat susuz(CaSO4)  veya 2 mol kristal suyu ile birlikte (CaSO4.2H2O) 

bulunur. Bunlardan susuz olana anhidrit, sulu olana ise gypsum selenite veya alabaster 

gibi adlar verilir. Gypsum ısıtılırsa suyunun dörtte üçünü kaybederek toz hâline gelir ve alçı 

olarak adlandırılır. Alçı su ile karıştırılırsa kaybettiği suyu geri alarak sertleşir. Bu özelliği 

nedeniyle kalıp almada çok kullanılır. Gypsum 200 
0
C‘nin üzerinde ısıtılırsa suyunun 

tamamını kaybeder ve tekrar sertleşme özelliği göstermez. Isıtma 1200 
0
C‘nin üzerine 

çıkarsa bozunur. 

 

2CaSO4      2CaO +  2SO2 +  O2 

 

Alev ve duman geciktirici bir yalıtım malzemesi olarak banyo küvetleri ve duş 

sistemlerinde; gıda sanayinde stabilizör, metal bağlayıcı ajan, ekmekte maya için besin 

olarak tıpta ortopedik ameliyatlarda kemik rejenerasyonunu sağlamak için kullanılır. 

 

4.5. Kalsiyum Klorür (CaCl2) 

  

Beyaz, kristalimsi yapıda topak topak veya pul şeklinde bir bileşik olan kalsiyum 

klorür, çok higroskopik bir madde olup tüm endüstri dallarında kullanımı bulunmaktadır. 

Suda çok iyi çözünen kalsiyum klorür, oda sıcaklığında katı bir tuz olup, higroskopik (nem 

çekici) yapısından dolayı belli bir süre hava alan ortamda bırakıldığında sulu bir çözelti 

oluşturmaktadır.  

  

Doğrudan kireç taşından temin edildiği gibi solvay prosesinin bir yan ürünü olarak da 

elde edilmektedir. 

 

CaCO3 + 2HCl   CaCl2  +  H2O  +  CO2 

 

Sıkılaştırıcı, kurutma ajanı, koruyucu, tuz kaynağı ve yollarda buz ve tuz oluşumunu 

kontrol etmek amaçlı kullanılmaktadır. Meyve - sebze işlemede meyvelerin pektini ile 

birleşerek kalsiyum pektatı oluşturmakta ürün tekstürünün daha sert olmasını sağlamaktadır.  

  

Higroskopik yapısı dolayısıyla hava, diğer gazlar ile organik sıvıların kurutulmasında 

da kullanılan kalsiyum klorür, kurutulmak istenen ürünün su veya su buharını absorbe ederek 

ürünü kurutmaktadır. 

  

Sulu çözeltileri soğutma sıvıları olarak kullanılmakta soğutma salamuralarında ve 

gıdalarda koruyucu olarak uygulama bulmaktadır.  

 

 İnorganik bir tuzdur. Nem tutma özelliği vardır. Ziraatta, besin sanayisinde (içme 

suyu yapımı, peynir imalatı, konserve yapımı gibi) ve kimya endüstrisinde kullanılır. Düşük 

donma noktası (-50 
o
C yaklaşık % 30 konsantrasyonda) birçok uygulama için cezbedici bir 

özelliğidir. Yaygın olarak yağ (delip) çıkarmada gıda üretimi ve yol buzu kırmada kullanılır. 

Kalsiyum klorür ayrıca doymuş olefilik ve aromatik hidrokarbonlar, alkil halojenler ve 
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esterler gibi bir çok organik bileşiklerin ve bunların sulu çözeltilerinin kurutulmasında 

(sudan uzaklaştırılmasında) kullanılmaktadır. Ambalajlar, katılaşmayı önlemek için sıkıca 

kapalı olarak muhafaza edilmelidir. 

   

Kalsiyum klorür, çözelti içerisinde kalsiyum iyonu kaynağı olarak görev yapar ve 

kalsiyum bileşiklerinin çözünememesinden dolayı çökelmeye sebep olur. 

  

3CaCl2  +  2K3PO4 (aq) Ca3(PO4)2(s)   +   6KCl(aq) 

  

Sıvılaştırılmış CaCl2, kalsiyum metali elde edebilmek için elektrolize edilebilir. 

  

CaCl2(s)   Ca(s) + Cl2(g)GULAMA FAALİYETİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kalsiyum bileşiklerinin özelliklerini inceleyiniz. 

Kullanılan araç gereçler: Porselen kroze, parça mermer, kül fırını 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Birkaç parça mermer alınız.  

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Porselen krozeye koyunuz.  

 

 Krozenin sağlam ve temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 34 

 1000 
o
C‘ye ayarlanmış kül fırınına 

koyunuz. 

 

 Fırın sıcaklığını iyi ayarlayınız ve 

krozeyi dikkatli yerleştiriniz. 

 Fırında 1 saat bekletiniz. 

 

 Fırında çalışırken yanma riskine 

karşı gerekli önlemleri alınız ve fırın 

maşası kullanınız. 

 Oluşan maddede bazlık testi yapınız.  

 

 İndikatörlerden yararlanarak 

maddenin bazik olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 Dikkatli çalışınız. Atık maddelerin 

tamamen temizlenmesini sağlayınız. 
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 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2.Birkaç parça mermer aldınız mı?   

3.Porselen krozeye koydunuz mu?   

4.1000 oC‘ye ayarlanmış kül fırınına koydunuz mu?   

5.Fırında 1 saat beklettiniz mi?   

6.Oluşan maddede bazlık testi yaptınız mı?   

7.Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

8.Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Kalsiyumun doğada en çok bulunan bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) CaO   B) Ca(NO3)2  C) CaCO3  D) CaSO4 

2. 25 gram CaCO3 ısıtıldığında 11,2 gram CaO oluştuğuna göre CaCO3 ün saflık 

yüzdesini bulunuz (Ca:40,  C:12,  O:16 ). 

A) 50   B) 75    C)  80  D) 100 

3. Anhidrit olarak bilinen kalsiyum bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) CaSO4.2H2O  B) CaSO4   C) CaCO3  D) CaCl2 

4. Alçı olarak kullanılan kalsiyum bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  CaCl2  B) CaO  C) CaCO3  D) CaSO4.2H2O 

5. Organik maddeleri kurutmak amacı ile nem çekici olarak kullanılan kalsiyum bileşiği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) CaCO3  B) CaSO4   C) CaCl2  D) CaO 

6. Sıvılaştırılmış CaCl2 kullanılarak yapılan elektroliz işleminde 4 kg saf Ca elde etmek 

için kaç kg CaCl2 kullanılır? (Ca:40,  Cl:35,5) 

A) 5,55   B) 11,1   C) 16,6  D)22,2 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. …………………. elementi kimyasal olarak gruptaki diğer elementlerden farklı 

davrandığından alkali metal sayılmaz. 

2.    Deniz suyunda en fazla bulunan alkali metal ……………………. dır. 

3.    Organik bileşiklerle tepkimeye girerek grignard bileşiği oluşturan metal 

………………….. dır. 

4. Magnezya sütü olarak bilinen ve mide asidinin giderilmesinde kullanılan magnezyum  

bileşiği ………………………… dır. 

5.    Kalsiyumun doğada en fazla bulunan bileşiği …………………………….. dır. 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz 

 

6. Toprak alkali metaller içerisinde radyoaktif özellik gösteren ve bu özelliğinden dolayı     

tıpta kullanılan element aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Kalsiyum   B) Baryum  C) Magnezyum  D) Radyum 

7.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi toprak alkali metallerin özelliklerinden değildir? 

A)Açık havada kaldıklarında oksitlenirler. 

B)Havada ısıtıldıklarında parlak bir alevle yanarlar. 

C)Bazlarla tepkimeye girerek tuz oluştururlar. 

D)Su ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. 

 

8.       Aşağıda verilen magnezyum bileşiklerinden hangisi suda az çözünürken karbondioksit 

bulunduran ortamlarda çok çözünür? 

A)MgCO3   B) MgCl2  C) MgSO4  D) Mg(OH)2 

 

9.       Aşağıda verilen özelliklerden hangisi kalsiyum elementinin özelliklerinden değildir? 

A)Havada yandığında CaO ve Ca2N3 bileşiği oluşturur. 

B)NaOH ile tepkimeye girerek Ca(OH)2 oluşturur. 

C)Su ile tepkimeye girerek CaO ve H2 gazı oluşturur. 

D)Klor gazı ile ısıtıldığında CaCl2 oluşturur. 

 

10.     50 gram CaCO3 yeterince HCl ile tepkimeye girdiğinde 33,3 gram CaCl2 oluşuyor. 

Buna göre CaCO3 ün saflık yüzdesi nedir? (Ca:40, C:12, Cl:35,5) 

A)50   B) 60   C) 75   D) 80 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

1 Kovalent bağ 

2 Daha az-daha fazla 

3 Azalır 

4 Oksitlerini ve nitrürlerini 

5 MgSO4 

6 C 

7 A 

8 D 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 C 

2 D 

3 A 

4 B 

5 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 CaCO3 

2 Ca2N3 

3 Kemiklerin 

4 C 

5 B 

6 C 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 C 

2 C 

3 B 

4 D 

5 C 

6 A 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 berilyum 

2 magnezyum 

3 magnezyum 

4 Mg(OH)2 

5 CaCO3 

6 D 

7 C 

8 A 

9 B 

10 B 
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